Niedziela III Wielkanocna
26. 04. 2020
OGŁOSZENIA

 Rozpoczynamy dziś XII Tydzień Biblijny od hasłem: „ Kto we Mnie wierzy, będzie
spożywał Chleb życia wiecznego”. Włączymy się w jego obchody podczas codziennej
liturgii .
Wychodząc z kościoła zabierzmy karteczkę ze wskazaniem na konkretny fragment Pisma
św. Po powrocie do domu otwórzmy Pismo św. i niech każdy w skupieniu i powadze
odczyta sobie otrzymany dzisiaj tekst. Czytajmy, szczególnie w tym tygodniu, codziennie
fragment, Ewangelii według św. Mateusza..
 Zapraszam do udziału w codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, odprawianej w
intencji uproszenia oddalenia epidemii i uproszenia urodzajnego deszczu. W kościele
parafialnym od jutra do czwartku o godz. 14.oo. W Żyrowej dzisiaj o godz. 14.oo, w piątek
i sobotę o godz. 17.oo.
 Zapraszam na nabożeństwo majowe: w Jasionej i Żyrowej - w piątek i sobotę po
rannej Mszy św.
 W sobotę, przeniesiona Uroczystość NMP Królowej Polski. Zapraszam do udziału we
Mszy św. W tym roku Diecezjalne Święto Rodziny będziemy przeżywać w przestrzeni
medialnej. Biskup Opolski odprawi tego dnia Mszę św. w intencji rodzin całej diecezji, która będzie
transmitowana przez TVP3 Opole oraz Radio Doxa.

 Przypada I piątek i sobota miesiąca.
Biskup Opolski udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w piątek 1 maja.

 W niedzielę 3 maja obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania do Służby w
Kościele, szczególnie w naszej diecezji i parafii.






Zapowiedzi: Rafał Dąbrowa z naszej Parafii i Marta Zimmermann z par. Rozwadza = zap. II
Mariusz Wowra z naszej Parafii i Justyna Szweda z Kędzierzyna-Koźla = zap. I
Dla przypomnienia! Z powodu epidemii w kościele parafialnym może równocześnie przebywać 36
osób , w Żyrowej 27 osób . Trzeba przy tym zachować odległość 2 m. od drugiej osoby Wierni,
którym zabrakło miejsc w kościele, mogą brać udział w liturgii stojąc na zewnątrz w bezpiecznej
odległości od siebie i w masce na ustach. Komunię św. też tam możemy przyjąć.
Wierni gromadzący się w kościołach, na liturgii i poza nią , są zobowiązani do zasłaniania ust i
nosa.
Stosowanie się do tego zarządzenia władz państwowych i kościelnych jest wyrazem
miłości bliźniego. Gorąco dziękuję wszystkim parafianom za dotychczasowe
zdyscyplinowanie w tym względzie. O taką postawę nadal proszę!
Możemy korzystać z dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy św.
Bóg zapłać za ofiary wpłacone na konto parafialne – 54 8907 1034 2009 8000 6053 0001.
Zachęcam do formuły „na cele kultu religijnego” w rubryce „tytułem”.
Z czasopism: Gość Niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie

